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Обґрунтування  

до питання щодо прийняття постанови НКРЕКП  

«Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 26 квітня 2022 року № 406» 

 

У зв’язку із введенням воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин  

24 лютого відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року 

№ 64/2022 (із продовженням), активними бойовими діями з боку російської 

федерації, масовими ракетними ударами, що спричинили значні пошкодження 

об’єктів магістральних електричних мереж, до НКРЕКП звернулося  

НЕК «УКРЕНЕРГО» листом від 06 грудня 2022 року № 01/54202 щодо 

неможливості виконання низки заходів Інвестиційної програми Товариства на 

2022 рік відповідно до запланованих графіків та з пропозицією продовжити 

терміни виконання заходів Інвестиційної програми на 2022 рік до кінця 2023 року. 

Таким чином, з урахуванням вищезазначеного, з метою забезпечення 

виконання НЕК «УКРЕНЕРГО» Інвестиційної програми на 2022 рік у 

запланованих обсягах та з метою мінімізації кількості відключень споживачів в 

осінньо-зимовий період при виконанні заходів ІП, Департамент із регулювання 

відносин у сфері енергетики пропонує прийняти постанову НКРЕКП  

«Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 26 квітня2022 року№ 406», якою: 

продовжити термін виконання схваленої НКРЕКП Інвестиційної програми 

оператора системи передачі на 2022 рік до 31 грудня 2023 року; 

продовжити термін надання звіту щодо виконання Інвестиційної програми 

оператора системи передачі на 2022 рік до 25 лютого 2024 року; 

встановити, що відкриті обговорення змін до інвестиційної програми 

оператора системи передачі на 2022 рік, а також проєктів рішень НКРЕКП з 

питань схвалення відповідних змін не проводити, з урахуванням положень 

постанови НКРЕКП від 26 березня 2022 року № 349 «Щодо захисту інформації, 

яка в умовах воєнного стану може бути віднесена до інформації з обмеженим 

доступом, у тому числі щодо об'єктів критичної інфраструктури». 

 

 

 

Директор Департаменту  

із регулювання відносин у сфері енергетики           А. Огньов 



  
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

 

ПОСТАНОВА  
 

___________________                                    К и ї в                    № ___________________ 

 

Про внесення змін до постанови  

НКРЕКП від 26 квітня 2022 року  

№ 406 

 

 

Відповідно до законів України «Про ринок електричної енергії», «Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг», у зв'язку з воєнним станом в Україні, 

введеним відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року  

№ 64/2022 та продовженим Указами Президента України від 14 березня  

2022 року № 133/2022, від 18 квітня 2022 року № 259/2022, від 17 травня  

2022 року № 341/2022, від 12 серпня 2022 року № 573/2022 та від 07 листопада 

2022 року № 757/2022, ураховуючи Протокол робочої наради щодо виконання 

операторами систем розподілу інвестиційних програм на 2022 рік у період дії 

в Україні воєнного стану від 03 травня 2022 року, Національна комісія, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 26 квітня  

2022 року № 406 «Про врегулювання деяких питань щодо виконання 

інвестиційних програм ліцензіатів з розподілу електричної енергії на 2022 рік 

у період дії в Україні воєнного стану та визнання такою, що втратила 

чинність, постанови НКРЕКП від 03 березня 2022 року № 338» такі зміни: 

 

1) назву після слів «ліцензіатів з» доповнити словами «передачі та»; 

 

2) після пункту 1 доповнити новим пунктом 2 такого змісту: 
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«2. У зв'язку із агресією російської федерації проти України, активними 

бойовими діями, які спричинили значні пошкодження об’єктів магістральних 

електричних мереж та суттєві зміни в режимах роботи енергосистеми, схем 

нормальних режимів, та введенням в Україні воєнного стану, оператору 

системи передачі: 

 

1) продовжити термін виконання схваленої НКРЕКП інвестиційної 

програми оператора системи передачі на 2022 рік до 31 грудня 2023 року; 

 

2) продовжити термін надання звіту щодо виконання інвестиційної 

програми оператора системи передачі на 2022 рік до 25 лютого 2024 року; 

 

3) з урахуванням положень постанови НКРЕКП від 26 березня  

2022 року № 349 «Щодо захисту інформації, яка в умовах воєнного стану 

може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом, у тому числі щодо 

об'єктів критичної інфраструктури» відкриті обговорення змін до 

інвестиційної програми оператора системи передачі на 2022 рік, а також 

проєктів рішень НКРЕКП з питань схвалення відповідних змін не 

проводити.». 

У зв’язку із цим пункти 2 та 3 вважати відповідно пунктами 3 та 4. 

 

2. Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття. 

 

 

 

Голова НКРЕКП               К. Ущаповський  

 


